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EDITORIAAL
Alweer een goedgevulde editie deze week. Volgende week
worden de ouders van het 6de leerjaar verwacht voor een
infosessie rond de overgang van het lager naar het
middelbaar. Dinsdag en donderdag zijn er
leefgroepvergaderingen en we sluiten de week af met een
quiz en een knalfuif. Alllen welkom!

DRINGENDE OPROEP
We zoeken nog een paar ouders die bestaande groepen
voor de quiz willen aanvullen. Spreek de leerkracht van je
kind aan of stuur een mail naar juf Izabel via smartschool
of izabel.dewilde@telenet.be of op 0494196666
Wie niet graag quizt, maar liever een handje helpt bij de
bar, welkom!!
Het leefschoolteam

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen voor volgend schooljaar worden
binnenkort opgestart: Vanaf maandag 11 maart
vanaf 8.00u kunnen ouders van kinderen die reeds
schoollopen bij ons broers of zussen komen inschrijven voor
volgend schooljaar. Voor de peutergroep starten we met
het geboortejaar 2017 . Dit is ook voor kinderen geboren in
november/december 2017. Gelieve de ISI-kaart mee te
brengen. Vanaf maandag 1 april 2019 om 8.00u worden de
resterende plaatsen open gezet voor iedereen.
Leefgroepvergadering:
Dinsdag 19 maart:
18.00u-19.00u: leefgroep 5
19.00u-20.00u: leefgroep 4
20.00u-21.00u: leefgroep 3
Donderdag 21 maart:
18.00u-19.00u: leefgroep 2 (oudste kleuters)
19.00u-20.00u: leefgroep 1 (jongste kleuters)
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leraarskamer o.l.v. Martine
 Zie website

MENU
DEADLINES
Zie website

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag
 donderdag
12 u 11.30u
naar
binnengebracht te worden op het
martine.vandemoortele@sgr18.be
secretariaat.

DEADLINES

Staking: Woensdag 20 maart staken alle leerkrachten. Hierdoor is er voor de kinderen
geen les. Er wordt eveneens geen opvang voorzien. Dank voor jullie begrip.
Infomoment voor onze zesdeklassers en hun ouders: Op maandag 18 maart van
8.30u tot 10.00u is er op onze school een infomoment voorzien vanuit het CLB voor
zesdeklassers en hu ouders i.v.m. de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste
middelbaar.
Leerlingenraad: Gaat door op dinsdag 26 maart om 8.45u in de leraarskamer.
Lentewerkdag: Zaterdag 9 maart werden heel wat werken in orde gebracht dankzij de
bereidwilligheid van onze ouders o.l.v. Annelies. Dikke merci aan iedereen die z’n
steentje heeft bijgedragen !
Wist je dat Annelies erin geslaagd is om terug een subsidie voor onze school binnen te
halen ? Deze keer voor een bosmaaier met toebehoren twv € 1800. Dat is toch meer
dan fantastisch nieuws ! Hoe doet ze het toch keer op keer ! Top gedaan Annelies !
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Hey,
We zijn onze eerste week na de vakantie goed gestart! In de pareltjesklas hebben we 2
nieuwe vriendjes. Welkom aan Maité en Morris!
In de schelpjesklas zeggen we welkom aan Lotte!
De pareltjes werkten hun project af en op vrijdag mochten jullie een kijkje komen
nemen! Ik wil ook heel graag de ouders van Lucian bedanken voor de leerrijke en leuke
fotoreportage. Ze organiseren ook leuke workshops. Neem gerust een kijkje op hun
website www.cinemartiko.eu. Maandag beginnen we met sprokkelen voor ons nieuw
project! Benieuwd wat het zal worden.
Bij de schelpjes leerden we tekenen aan de hand van een stappenplan. Volgende week
starten we met project: ridders en kastelen.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Wat een enthousiasme na de vakantie: de kinderen waren nog helemaal 'into' de
draken. We hebben onze drakeneieren verder afgewerkt, speciale draken gemaakt uit
klei, drakensnot gemaakt en als kers op de taart onze drakeneierenzoektocht, een
mondje vol. De kinderen hebben echt moeten samenwerken want ze waren letterlijk
met elkaar verbonden. We hebben onze zoektocht wel indoor moeten doen want het
weer was echt verschrikkelijk deze week. We kijken al uit naar beter weer. Volgende
week sprokkelen we naar nieuwe projectideetjes.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
hallo,
Proficiat aan Mon, hij is nu ook 5 jaar. Dat werd gevierd met verse popcorn en veel
lekker fruit. Bedankt! Juf Loran was op bezoek en had een brievenbus mee. De kinderen
hebben tekeningen gemaakt met daarop hun ideeën voor een volgend project en die
gepost in de brievenbus. Lees binnenkort via smartschool waarover we willen leren.
groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
We werken de komende 2 weken een mini-project uit rond het klimaat.
Er kwamen heel veel vragen naar boven bij de kinderen. Wat is het klimaat? Is dat
hetzelfde als het milieu? Waarom komen de kinderen op straat voor het klimaat?
We maakten direct het verschil tussen klimaat en milieu duidelijk. Daarbij keken we wat
er aan de hand is met de twee en wat wij zelf kunnen doen.
Er kwamen heel veel slimme ideeën naar boven! Volgende week bedenken we hoe we
de ideeën om milieu-en klimaatvriendelijker te zijn naar buiten kunnen brengen op
onze manier.
Maandagnamiddag kwam ook de papa van Hazel nog langs i.v.m. ons vorige project:
“hoe maak je een film?” Hij gaf nog wat uitleg over de camera en de kinderen mochten
een ministukje acteren.
Volgende week dinsdag om 20u is er leefgroepvergadering. We nemen tijd om te
luisteren naar jullie vragen en voor N2 komt er meer info omtrent de boerderijklassen.
Wees er zeker bij!
Prettig weekend!
Shirley & Marjolein

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste mensen,
Maandag zijn we begonnen aan de voorbereiding van onze GWP. We hebben 2 filmpjes
bekeken over planten en bomen en zijn bezig aan een bundeltje. Daarna hebben we
Finn zijn verjaardag gevierd met popcorn en lekker zelfgemaakt frambozensap.
Dinsdag was het de expo van Mona en Mare over Nederland. Zij hadden voor elk kind 3
poffertjes gemaakt.
Groetjes van Stella en Kato!
Weetje voor de ouders: dinsdag 19/03 is het leefgroepvergadering om 19u. Hier wordt
alle info gegeven over de gwp van 1/4 - 3/4 in Kemmel.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en Feniksen
Maandag
Hebben we niveau gedaan en daarna hebben we zedenleer gedaan maar juf Julie is
gestopt dus moesten we in een bundeltje werken (jammer) en na zedenleer waren we
flink dus mochten we een spelletje doen en dat was ‘just dance’ meer voor meisjes dan
voor jongens maar het was wel grappig.
Dinsdag
In de voormiddag was het gewoon niveau. In de namiddag zijn we begonnen met een
nieuw project: seksuele opvoeding. Hierover hebben we allemaal vragen gesprokkeld.
Daarna zijn we gaan turnen en hebben we een OVSG proef gedaan.
Woensdag
We kregen eerst en vooral uitleg van een mevrouw die met het klimaat bezig is. Het was
heel interessant. Rond dit thema werken we nog verder met juf Izabel. Het was een
halve dag en we hebben niveau gedaan. We waren weer flink dus hebben we nog een
keer ‘just dance’ gedaan.
Donderdag
Hebben we een actua gedaan en daarna zijn we met niveau gestart. We bespraken eerst
met de 2 groepen hoe het verloopt met het zorg dragen voor elkaar.
Toen was het weeral namiddag (de tijd vliegt) en gingen we in project gaan turnen voor
weeral een OVSG proef. Na het turnen deden we muzische: we zongen het klimaatlied
en bedachten slogans voor een betere wereld.
Vrijdag
Is het pyjamadag dus kom allemaal in je pyjama voor ‘bednet’. En er is ook een grote
betoging in Brussel waar juf Izabel naartoe gaat. Ze neemt onze stem mee! In de
namiddag zetten we ons project seksualiteit verder.
Bran N6
SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag.
29/05

minivoetbal

Sportieve groeten,
Marjolein

3de graad

Scheldewindeke

QUIZ en FUIF

START TO RUN

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

Groot nieuws!!!
Op zondag 31 maart om 10.30u stelt Nathalie Stroobant, mama van Xandres (N6,
feniksen) en oprichtster van BoekGoesting, haar tweede kinderboek voor:
(W)onderwater.
Een spannend en meeslepend avonturenverhaal dat - nowadays- wel heel hete
thema's aankaart zoals klimaatsverandering en plastic soep.
Wil je er ook graag bij zijn samen met je hele kroost of alvast een exemplaar
reserveren? Vul dan zeker dit formulier in.
Nathalie.stroobant@hotmail.com
P.S. Wie kan komen mag zeker iets aandoen of meebrengen dat op de een of
andere manier te maken heeft met "water". Je kan nu al beginnen
brainstormen....

